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Nieuwsbrief
Corona

- 23 maart: Veerkieker gr 5, Excursie
Schrieversronte.

Graag wijzen wij u op de volgende site voor

- 24 maart: Gastlessen week van het geld in

het vinden van meer informatie over het

groep 5A, 5B/6B en 6A.

verspreiden van het corona virus.
Over de excursie naar de molen van groep 6
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/co

op 31 maart en 1 april zullen wij ons nog

ronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-

beraden.

over-coronavirus-en-het-onderwijs-enkinderopvang

Schoolarts groep 2

In verband met het Corona virus zullen onze

Op 17 maart, 31 maart en 7 mei komt de

lessen muziek, gastlessen van

schoolarts voor de kinderen van groep 2. De

Buurtsportwerk en de GVO lessen de

ouders van de kinderen, die deze dagen aan

komende weken vervallen. Dit aangezien

de beurt zijn krijgen hier ongeveer drie

deze worden gegeven door externe docenten,

weken van te voren bericht over van de

die op meerdere scholen komen. Op deze

schoolarts.

manier willen we contacten tussen scholen
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voorkomen.

Scholen viswedstrijd

Aangezien er op dit moment steeds

HSV de Snoek organiseert een

veranderingen zijn in het beleid vraag ik u

scholenviswedstrijd op vrijdag 17 april.

om komend weekend uw mail goed in de

In de bijlage vindt u daarover meer

gaten te houden voor een laatste update ten

informatie.

aanzien van volgende
week.

Afgelast
In verband met het voorkomen van
verspreiding van het Corona virus zijn de

Schoolreisjes

volgende activiteiten afgelast:

Ook dit jaar gaan we weer op schoolreisje.

- 16 maart: Tennisclinic gr 3 en 4.

De data zijn dit jaar als volgt:

- 16 maart: Excursie Paddentrek gr 7A.
- 18 maart: De open dag, inclusief het

17 juni

peutermeespeelmoment.
- 18 maart: Heemkunde tentoonstelling voor

naar de Drentse Koe.
24 juni

ouders/belangstellenden in het kader van I
love Wolvega.
- 18 maart: Excursie v.d. Valk gr 5B/6B.
- 23 maart: Excursie Paddentrek gr 6A.

Schoolreisje groep 1/2a en 1/2b
Schoolreisje groep 3, 4 naar
Dinoland in Zwolle.

20 mei

Schoolreisje groep 5a, 5b/6b en
6a naar Aviodrome.

20 mei

Schoolreisje groep 7a en 7b naar
Lauwersoog.

6 mei

Schoolkamp gr 8 t/m 8 mei naar
Texel.

Agenda
17 maart

Schoolarts gr 2

Alvast noteren
31 maart

Veerkieker gr 6 1e deel,
Bezoek molen

31 maart

Schoolarts gr 2

1 april

Veerkieker gr 6 2e deel,
Bezoek molen
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